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Голуб Віктор Анатолійович – завідувач 

кафедрою спортивних ігор та туризму Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка. 

У 2001 році закінчив Кременецький обласний 

комунальний педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка 

і здобув кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, 

вчителя фізичної культури, вчителя технічної праці. 

Розпочав викладацьку діяльність у Кременецькому 

обласному гуманітарно-педагогічному інституті імені 

Тараса Шевченка на кафедрі теорії та методики 

фізичного виховання з 2005 року. 

Дисертацію захистив у 2011 році. У 2015 році 

присвоєно вчене звання доцента. 
 

 
Божик Микола Володимирович – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри спортивних ігор та 

туризму Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії ім. Тараса Шевченка.  

У 2005 році з відзнакою закінчив Кременецький 

обласний гуманітарно-педагогічний інститут 

імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію 

спеціаліста, вчителя фізичної культури і валеології, 

керівника спортивних секцій та організатора 

туристичної роботи. 

З 2004 року розпочав викладацьку діяльність у 

Кременецькому обласному гуманітарно-педагогічному 

інституті імені Тараса Шевченка на кафедрі теорії та методики фізичного 

виховання.  

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь 

кандидата педагогічних наук. 
 

 

Нападій Андрій Петрович – кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, старший викладач 

кафедри спортивних ігор та туризму Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка.  

 З 2002-2007 роки навчався у Кременецькому  

гуманітарно-педагогічному  інституті імені Тараса 

Шевченка, закінчив навчання з відзнакою та отримав 

повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і 

методика середньої освіти. Фізична культура» та 

здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури і 



валеології, керівника спортивних секцій, організатора туристичної роботи.  

У 2015 році успішно захистив кандидатську дисертацію і отримав диплом 

кандидата наук з фізичного виховання та спорту. 
 

 

Слюсарчук Віктор Васильович – кандидат наук з 

фізичного виховання та спорту, доцент кафедри медико-

біологічних основ фізичного виховання Кременецької 

обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса 

Шевченка.  

У 2005 р. закінчив Кременецький обласний 

гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса 

Шевченка за спеціальністю «Фізичне виховання».  

Дисертацію захистив у 2012 році і отримав диплом  

кандидата наук з фізичного виховання та спорту. 

 З 2019 року докторант Національного університету 

«Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка. 

 
 

Плевачук Любов Юріївна – кандидат наук з 

фізичного виховання і спорту, старший викладач. 

У 2010 р. закінчила з відзнакою Кременецький 

обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса 

Шевченка, отримавши кваліфікацію вчителя фізичної 

культури, керівника спортивних секцій, організатора 

туристичної роботи. 

У 2017 р. у захистила кандидатську дисертацію та 

отримала диплом кандидата наук з фізичного виховання і 

спорту. 

Сфера наукових інтересів – диференціація фізичного виховання школярів, 

розробка програми диференціації фізичного виховання підлітків,  історична 

спадщина фізичного виховання і спорту у м. Кременець та Кременецькому 

районі.  

Коханець Петро Петрович – заступник декана 

факультету фізичного виховання ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент кафедри спортивних 

дисциплін, ігор і туризму.  

У 2001 році закінчив Кременецький обласний 

комунальний педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка і 

здобув кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, 

вчителя фізичної культури, вчителя технічної праці. 

У 2002 році закінчив Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди. 



Розпочав викладацьку діяльність у Кременецькому обласному 

комунальному педагогічному коледжі імені Тараса Шевченка на кафедрі теорії 

та методики фізичного виховання з 2001 року. 

Дисертацію захистив у 2006 році. У 2011 році присвоєно вчене звання 

доцента кафедри спортивних ігор. 

 

Іванюк Тетяна Василівна – спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, учитель методист.  

У 2005 році закінчила Кременецький обласний 

гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса 

Шевченка і отримала повну вищу освіту за 

спеціальністю «Педагогіка і методика середньої 

освіти. Фізична культура» та здобула кваліфікацію 

вчителя фізичної культури і валеології, керівника 

спортивних секцій, організатора туристичної роботи. 

Лауреат обласного туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року - 2012». 

Лауреат обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 

2018». 

 

 

Лещук Валентин Анатолійович – керівник 

гуртків Почаївського будинку дитячої творчості та 

спорту. 

У 2012році закінчив Кременецький обласний 

гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса 

Шевченка і отримав повну вищу освіту за 

спеціальністю «Фізична культура» та здобув 

кваліфікацію вчителя фізичної культури. 

У період з 2008 по 2016 рік працював на посаді 

тренера викладача в Кременецькій ДЮСШ. З 2016 

року призначений на посаду керівника гуртків шахи та 

футболу Почаївського БДТС. 

 На сьогоднішній день 2 вихованці є кандидатами в майстри спорту з 

шахів,16 - виконали І розряд,15 вихованців – ІІ, понад 12 вихованців – ІІІ 

розряд. 

Вихованці гуртка жіночого футболу «Фенікс» є призерами області з 

футзалу. Вихованці гуртка футболу «Юніор - 1» є активними учасниками 

ДЮФЛ області. Понад 40 випускників є гравцями футбольних команд різних 

рівнів. Багато з них обрали професію вчителя фізкультури та тренера. 

Лещук В.А є активним учасником та призером шахових турнірів 

обласного та Всеукраїнського рівнів. Кандидат в майстри спорту з шахів. 

Неодноразово нагороджений грамотами та подяками обласного значення. 

 



Брезицький Віталій Валерійович – керівник 

гуртків Почаївського будинку дитячої творчості та 

спорту. 

У 2012 році закінчив Кременецький обласний 

гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса 

Шевченка і отримав повну вищу освіту за 

спеціальністю «Фізична культура» та здобув 

кваліфікацію вчителя фізичної культури. 

З 2017 року призначений на посаду керівника 

гуртків футболу Почаївського БДТС. В його групах 

займається понад 100 вихованців. Брезицький В.В. є 

активним учасником футбольних матчів регіонального рівня. Володіє першим 

розрядом із шахів, неодноразово приймає участь у шахових турнірах обласного 

та Всеукраїнського рівнів. 

 

 

Швець Сергій Володимирович - випускник 2009 

року. Після закінчення Кременецького обласного 

гуманітарно-педагогічного інститут ім. Тараса Шевченка 

працює тренером-викладачем з гандболу в Білогірській 

ДЮСШ. В 20014 році зайняв посаду директора 

Білогірської ДЮСШ, де працює на даний час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрій Понєдєльнік  - випускник 

2020 року. Член студентської 

національної збірної команди України з 

футболу, учасник XXX всесвітньої літньої 

Універсіади в Неаполі. Віце-чемпіон 

Чемпіонату Європи з футболу серед 

університетів у Мадриді. Майстер спорту 

України з футболу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2019
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2019


 

 

 

 

 

Марія Хлян – випускниця 2019 року, 

 майстер спорту України міжнародного класу з 

важкої атлетики, призерка чемпіонату Європи. У 

2017 році срібний призер чемпіонату Європи з 

важкої атлетики в хорватському Спліті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрій Голуб – випускник 2012 року. 

Чемпіон України з кікбоксингу. Переможець 

Чемпіонату світу з кікбоксингу WTKA в Італії у 

2018 році. Майстер спорту міжнародного класу з 

кікбоксингу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пушкар Андрій Анатолійович – випускник 2005 

року. За час спортивної кар’єри був п’ятнадцятиразовим 

чемпіоном світу та шістнадцятиразовим чемпіоном 

Європи з армспорту.  

Сім разів вигравав Кубок світу серед професіоналів. 

В Україні завоював близько 200 медалей на різних 

турнірах. Лауреат конкурсу «Герої спортивного року 

Тернопільщини - 2015», нагороджений Відзнакою 

Президента України – ювілейною медаллю «25 років 

незалежності України»; заслужений майстер спорту 

України, заслужений тренер України, суддя національної 

категорії з армспорту. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83

